
  

zaterdag 9 juni 2018 
 

Om 7.15u verzamelen we op de markt in Scheldewindeke. 

We pikken onze gids Philippe Despriet op om 8u. aan de Expo/hallen van Kortrijk en 

we rijden naar Arras. In de voormiddag besteden we aandacht aan de historische 

stad, hoofdplaats van het graafschap Artesië. 

De Grote en de Kleine Markt vormen wellicht het meest unieke geheel in Frans-

Vlaanderen; 60% van de huizen lag na de bombardementen van 1915-17 in puin 

maar werden prachtig hersteld. De 155 gevels dateren van de 15de-19de eeuw. 

Rit doorheen het stadscentrum; we komen voorbij herenhuizen van de gegoede adel 

en burgerij en bereiken de St.-Vaastabdij, nu museum en kathedraal. Quai du Vieux 

Rivage, wachthuis (17de eeuw) en havenkom (17de eeuw). 

Aan de prachtig bewaarde citadel staat het Arras Memorial, opgericht voor de 37000 

Engelse vermisten van 1914-18 (wandeling). 

Middagmaal in restaurant “Le Carnot Astoria” Arras. 

Na de lunch doen we een rondrit via de slagvelden 14-18 (Hindenburglijn) en rijden 

we zo naar de aartsbisschoppelijke stad Cambrai. 

Stadsverkenning met aandacht voor het 13de-eeuwse kasteel van Selles, de 

beroemde citadel van 1540, de prachtige stadspoorten, de resten van de laat-



middeleeuwse stadsmuur, het 

16de-eeuwse huis met houten 

gevel en de vele kerken – voor 

zover die de Franse revolutie 

overleefd hebben. 

Hoogtepunt van de dag: een 

bezoek aan het geheel 

vernieuwde stadsmuseum, met 

overzicht van de Romeinse tijd 

tot de moderne meesters, 

Vlaamse en Hollandse school, 

kunst van de 18de tot de 20ste 

eeuw, meubelen en interieur, 

een unieke verzameling Romaanse beeldhouwkunst…. een onverwachte kijk op een 

rijk en zeer verscheiden patrimonium. 

Terug via Kortrijk met een laatste halte in de herberg van het Vlasmuseum met een 

mogelijkheid van een boerenboterham en streekbier. 

We zijn terug op de markt van Scheldewindeke rond 20u – 20:30u 

Prijs per persoon: 80,- € 

Inbegrepen in de prijs zijn alle ingangen en fooien voor geleide bezoeken aan musea en 
monumenten. 

Inbegrepen is ook de gids, de autocar en de  lunch en dranken overeengekomen met restaurant. 

Niet inbegrepen is de laatste halte in de herberg van het Vlasmuseum. 

Aangezien we een zekerheid van een minimum aantal personen (30) nodig hebben 

om deze uitstap te kunnen laten doorgaan vragen we dan ook om een voorschot 

van 40,-€ per persoon te storten op de rekening van de wijngilde:                        

IBAN BE68 7512 0761 8234 voor 15 april 2018. 

OVERSCHRIJVEN = DEELNEMEN 

 

Prettige uitstap! 

 

Luc David 

 

 

 


